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Obec Skuhrov
Hatě 46, 267 27 Liteň

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skuhrov konaného
dne 28.11.2018 od 18:30 hod.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Skuhrov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájené v 18:30
hodin starostkou obce Ing. Lucií Živnou (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatovala, že je přítomno sedm členů zastupitelstva (z celkového počtu osmi členů
zastupitelstva), takže je zastupitelstvo usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Složení slibu
Předsedající v souladu s § 69 odst. Zákona o obcích vyzvala přítomného člena Ing. Radka
Borovku zastupitele obce ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornila
zastupitele, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik
mandátu (§55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů v platném znění.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o
obcích. „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Skuhrov a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákona
České republiky“ a vyzvala Ing. Radka Borovku ke složení slibu pronesením slova „slibuji a
podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).
Ing. Radek Borovka složení slibu neodmítl.
Předsedající dále informovala přítomné zastupitele a občany o vzdání se mandátu pana Ing.
Michala Vosáhla, který byl oficiálně doručen do datové schránky obce Skuhrov dne
3.11.2018.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu pana Mgr. Emila Doležela a pana Martina Mottla
a zapisovatelem zápisu paní Martinu Zálomovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov určuje ověřovateli zápisu pana Mgr. Emila Doležela a pana
Martina Mottla a zapisovatelem zápisu paní Martinu Zálomovou.
Výsledek hlasování:
Pro 7 členů
Proti 0 členů
Zdržel se 0 členů
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
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Schválení programu veřejného zasedání
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh programu
byl rozšířen o body „Schválení smlouvy o dílo na zhotovení Změny č. 4 územního plánu
Skuhrov“, „schválení smlouvy o úhradě nákladů na Změnu č. 4 územního plánu Skuhrov“,
„projednání žádosti o souhlas s dělením pozemku parc. č. 354/31“, žádost o úpravu povrchu
přístupových cest do chatové osady v Hatích“, „žádost o vyjádření a souhlas se stavbou a
stanovení podmínek pro realizaci stavby“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje následující program veřejného zasedání:
1) Zahájení, složení slibu, jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu
2) Schválení programu jednání
3) Zpráva starostky
4) Informace o rozpočtovém opatření č. 10
5) Schválení limitu pokladny
6) Schválení oddávajících
7) Pověření starostky k provádění rozpočtových opatření
8) Schválení smlouvy na zimní údržby v roce 2018/2019
9) Žádost paní Macounové o poskytnutí dotace
10) Schválení inventarizační komise
11) Schválení nabídky na pořízení dokumentace Změny č. 4 územního plánu obce
Skuhrov, Ing. Jana Kalertová
12) Schválení smlouvy o dílo na zhotovení Změny č. 4 územního plánu obce Skuhrov
13) Schválení smlouvy o úhradě nákladu na Změnu č. 4 územního plánu obce Skuhrov
14) Projednání žádosti o souhlas dělením pozemku parc. č. 354/31
15) Žádost o úpravu povrchu přístupových cest do chatové osady v Hatích
16) Žádost o vyjádření a souhlas se stavbou a stanovení podmínek pro realizaci stavby
Výsledek hlasování:
Pro 7 členů
Usnesení č. 17 bylo schváleno.

Proti 0 členů

Zdrželi se 0 členů

Zpráva starostky obce
Starostka obce informovala přítomné zastupitele a občany o těchto záležitostech
probíhajících na naší obci, v rámci své zprávy byla řešeny i případné dotazy občanů:
- byla provedena objednávka na rozbor vody z vodovodu v Drahlovicích – po obdržení
rozboru, který je nezkrácený celkový bude tento umístěn na webových stránkách
obce
- odpady v obci – kontejner na bioodpad je pro poničení vyřazen a odvezen, nový
kontejner bude přistaven v měsíci dubnu do října, v tomto období probíhá vývoz
tohoto kontejneru.
- rozmístění kontejnerů v obci – proběhlo vytipování několika lokalit v Hatích, ve
kterých by mohli být kontejnery umístěny. Tato místa budou zpevněna a kontejnery
postupně převezeny, tak aby zmizelo jejich umístění u čekárny. Dotaz občanů jakým
způsobem bude nakládáno z elektroodpadem a kovovým odpadem u klubovny

3

-

-

-

-

v Hatích bylo odpovězeno následovně, kóje ve které se odpady nachází, budou
vyvezeny. Následně dojde ke zvýšení této kóje a zastřešení. Budou instalována vrata a
tyto druhy odpadu bude v budoucnu moci uložit pouze v konkrétní dny a hodiny pod
dozorem, aby nebylo možné ukládat odpad, který do lokality vůbec nepatří
(sololitové desky apod.)
kontrola z inspekce životního prostředí – tato kontrola se týkala nakládání s odpady
v obci. Kontrola neshledala žádná pochybení, ovšem vzešla z této kontroly
doporučení pro zlepšení situace.
odvoz nebezpečného odpadu – termín odvozu tohoto odpadu je 8.12.2018 dle
rozpisu umístěného na úřední desce obce
účetní obce – pan Pazdera požádal starostku o ukončení dohody na zpracování obce
a to k datu 31.12.2018
kanalizace Hatě – Hodyně – bohužel musela být oddálena kolaudace tohoto zařízení.
V současné době postrádáme ke kolaudaci některé dokumenty, které jsou potřeba
jako například smlouva se Svinařemi o výši poplatku, který bude nutno uhradit do
jejich fondu rozvoje, koncesní smlouva se společnosti Aquaconsult, kanalizační řád
apod. Dále nejsou dokončeny všechny kanalizační přípojky. Na všech potřebných
dokumentech se pracuje, rozhodně není v zájmu obce ani občanů jakkoliv kolaudaci
prodlužovat.
v souvislosti s kanalizací občané vznesli dotaz na opravu komunikace parc. č. 346/2,
která leží nad obecním úřadem a je ve vlastnictví několika majitelů. Obec původně
měla v plánu požádat na opravu této komunikace o dotaci, která je vypsána do
28.2.2019. Ovšem z důvodu, že není pouze ve vlastnictví obce, nelze dotaci získat.
Občané proto požádali o řešení této situace. Zastupitelstvo se dohodlo, že osloví
vlastníky této cesty a bude hledat cestu jak situaci vyřešit ke spokojenosti občanů i
obce.
vodovod Drahlovice – Skuhrov – již po několikáté informujeme občany o tom, že
připojení na vodovod bude možné po uskutečnění tlakových zkoušek a vyčištění
vodovodního řádu. Firma, která vodovodní přípojky buduje, provede zakončení metr
za hranicí pozemku. Pokud budou občané požadovat po firmě vodoměrnou šachtu a
výkon ke svému domu. Vše lze, ale na náklady občanů. Vodoměrnou soustavu, včetně
vodoměru, obdrží zájemci o odběr vody z řádu, po podpisu smlouvy o odměru vody.
občané z Drahlovic vznesli dotaz na situaci okolo opravy (rekonstrukce) komunikace
II/115, ale hlavně na umístění autobusové zastávky na této komunikaci a opravy
chodníků hlavně v souvislosti i s případným budováním splaškové kanalizace –
místostarostka přislíbila, že osloví projektanta rekonstrukce a zjistí, zda by bylo
možné ještě doplnit případné úpravy ze strany občanů (přechody, chodníky atd.), ale
hlavně zjistí, jaké úpravy se budou v rámci rekonstrukce provádět. Ke kanalizaci bylo
řečeno toto: v současné době není proveden výběr projektanta na tuto akci a nejsou
ani provedeny stavební úpravy čistírny odpadních vod v Nesvačilech.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov bere na vědomí zprávu starostky obce.
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
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Informace o rozpočtovém opatření č. 10
Starostka obce seznámila přítomné zastupitele i občany s rozpočtovým opatřením č. 10
provedenému ke dni 31.10.2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č. 10 ze
dne 31.10.2018
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
Schválení limitu pokladny
V současné době je limit pokladny ve výši 300 000 Kč. Starostka obce navrhuje limit pokladny
ve výši 50 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje limit poklady ve výši 50 000 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro 7 členů
Proti 0 členů
Zdržel se 0 členů
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
Schválení oddávajících
Předsedající seznámila přítomné zastupitele i občany s návrhem, aby oddávajícími pro naši
obec byly zvoleny starostka obce Ing. Lucie Živná a místostarostka obce Martina Zálomová.
Byl dán prostor pro vyjádření přítomným zastupitelům i občanům. Nebyly vzneseny žádné
návrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje oddávající pro naši obec a to starostku obce Ing.
Lucii Živnou a místostarostku obce Martinu Zálomovou.
Výsledek hlasování:
Pro 7 členů
Proti 0 členů
Zdržel se 0 členů
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
Pověření starostky k provádění rozpočtových opatření
Doposud dle rozhodnutí bývalého zastupitelstva obce mohl starosta obce provádět
rozpočtová opatření v neomezených částkách. Předsedající starostka navrhuje, aby
rozpočtová opatření byla možná schvalovat do výše 100 000 Kč. Byl dán prostor pro
vyjádření přítomným zastupitelům i občanům. Nebyly vzneseny žádné návrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje limit pro schvalování rozpočtových opatřeních ve
výši 100 000 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro 7 členů
Proti 0 členů
Zdržel se 0 členů
Usnesení č. 22 bylo schváleno.
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Schválení smlouvy na zimní údržbu pro sezónu 2018/2019
Předsedající seznámila přítomné se smlouvou na zimní údržbu pro rok 2018/2019, která
bude uzavřena mezi Krtkem Vladimírem a obcí (příloha č. 3).
Byl dán prostor pro vyjádření přítomným zastupitelům i občanům. Ke smlouvě nebyly
vzneseny žádné návrhy. Byla pouze vznesena připomínka, že krom údržby komunikací v obci
by bylo dobré zajistit i údržbu chodníků v obci. Obec přislíbila, že podá inzerát na pracovní
sílu, která se bude úklidem zaobírat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje smlouvu na poskytování zimní údržby pro sezónu
2018/2019 s firmou pana Vladimíra Krtka.
Výsledek hlasování:
Pro 7 členů
Proti 0 členů
Zdržel se 0 členů
Usnesení č. 23 bylo schváleno
Žádost paní Macounové o poskytnutí dotace
Zastupitelé a občané byly prostřednictvím předsedající starostky seznámeni se žádostí o
dotaci ve výši 1 500 Kč, kterou podala obecnímu úřadu paní Lenka Macounová. Dotace bude
využita na zakoupení zboží, které bude sloužit k výrobě různých vánočních dekorací a
dárečků. Tato dotace je výše jmenované poskytována každoročně a zastupitelé nemají
k poskytnutí dotace žádné výhrady. Tato akce je plně podporována nejen dětmi, ale i jejich
rodiči.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace č. 4/ 2018 pro paní Lenku Macounovou ve výši 1 500 Kč na nákup materiálu na
výrobu vánočních dekorací.
Výsledek hlasování:
Pro 7 členů
Proti 0 členů
Zdržel se 0 členů
Usnesení č. 24 bylo schváleno
Schválení inventarizační komise
Předsedající seznámila přítomné zastupitele s inventarizační komisí pro provedení
inventarizace za rok 2018. Komise bude pracovat ve složení. Předseda komise Mottl Martin,
členové komise Martina Zálomová, Lukáš Krtek a Miloslav Plzenský. Byl dán prostor pro
vyjádření přítomným zastupitelům i občanům. Nebyly vzneseny žádné návrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje inventarizační komisi ve složení předseda komise
Martin Mottl, členové komise Martina Zálomová, Lukáš Krtek a Miloslav Plzenský.
Výsledek hlasování:
Pro 7 členů
Proti 0 členů
Zdržel se 0 členů
Usnesení č. 25 bylo schváleno
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Schválení nabídky na pořízení dokumentace Změny č. 4 územního plánu obce Skuhrov, Ing.
Kalertová
Ve věci nabídky na pořízení dokumentace Změny č. 4 územního plánu obce Skuhrov, byla
doručena nabídka od paní Ing. Kalertové. Týká se změny u pozemků p. Fajka a pí.
Valkounové.
Byl dán prostor pro vyjádření přítomným zastupitelům i občanům. Nebyly vzneseny žádné
návrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje nabídku na pořízení dokumentace Změny č. 4
územního plánu obce Skuhrov zpracovanou Ing. Kalertovou
Výsledek hlasování:
Pro 7 členů
Proti 0 členů
Zdržel se 0 členů
Usnesení č. 26 bylo schváleno
Schválení smlouvy o dílo na zhotovení Změny č. 4 územního plánu obce Skuhrov
Předsedající seznámila přítomné zastupitele a občany se smlouvou o dílo na zhotovení
Změny č. 4 územního plánu obce Skuhrov. Byl dán prostor pro vyjádření přítomným
zastupitelům i občanům. Nebyly vzneseny žádné návrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení Změny č. 4 územního
plánu obce Skuhrov.
Výsledek hlasování:
Pro 7 členů
Proti 0 členů
Zdržel se 0 členů
Usnesení č. 27 bylo schváleno
Schválení smlouvy o úhradě nákladů
Předsedající seznámila přítomné zastupitele a občany s náklady na vyhotovení změny č. 4
územního plánu obce Skuhrov. Náklady budou hrazeny ve čtyřech etapách, přičemž p. Fajk
vždy před úhradou Ing. Kalertové provede úhradu na účet Obce. Byl dán prostor pro
vyjádření přítomným zastupitelům i občanům. Nebyly vzneseny žádné návrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje smlouvu o úhradě nákladů na vyhotovení Změny č.
4 územního plánu obce Skuhrov.
Výsledek hlasování:
Pro 7 členů
Proti 0 členů
Zdržel se 0 členů
Usnesení č. 28 bylo schváleno

Projednání žádosti o souhlas s dělením pozemku parc. č. 354/31
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K projednání dorazila žádost o souhlas s dělením pozemku parc. č. 354/31 pana Filipa Knopa.
Byl dán prostor pro vyjádření přítomným zastupitelům i občanům. Nebyly vzneseny žádné
návrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje žádost pana Filipa Knopa s dělením pozemku parc.
č. 354/31 v k.ú. Skuhrov pod Brdy
Výsledek hlasování:
Pro 7 členů
Proti 0 členů
Zdržel se 0 členů
Usnesení č. 29 bylo schváleno
Projednání žádosti o úpravu povrchu přístupových cest do chatové osady v Hatích
K rukám starostky obce byla doručena žádost o úpravu povrchu přístupových cest do
chatové osady v Hatích. Zastupitelé berou na vědomí tuto žádost, ale v současné době není
možné tyto úpravy provádět. Je nutné dokončit opravy komunikací po výstavbě kanalizace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov bere na vědomí žádost o úpravu povrchu přístupových cest do
chatové osady v Hatích, která nebude v současné době prováděna
Usnesení č. 30 bylo schváleno
Žádost o vyjádření a souhlas se stavbou a stanovení podmínek pro realizaci stavby
Žádost přednesla předsedající. Týká se vyjádření a souhlasu se stavbou a stanovení
podmínek pro realizaci stavby pro společnost Elektromontáže s.r.o., Lety, která bude
provádět výstavbu nové kabeláže v Hodyni pro společnost ČEZ, přičemž budou odstraněny
sloupy, po kterých je vedeno současné el. vedení a tím pádem bude odstraněno i veřejné
osvětlení po celé délce hlavní cesty v Hodyni. Zastupitelé se rozhodli, že je nutné provést
další jednání v řešení této situace a nebudou o tomto hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov rozhodlo ve věci žádost o vyjádření a souhlas se stavbou a
stanovení podmínek pro realizaci stavby, tak že celá situace bude dále řešena.
Usnesení č. 31 bylo schváleno
Diskuse: v rámci celého zasedání probíhala diskuse zastupitelů s občany a na dotazy bylo
odpovídáno průběžně.
V Hatích dne 28.11.2018
Zapisovatel:……………………………………………………………….
Ověřovatele zápisu:…………………………………………………………………………………………..
Starostka: ……………………………………………………………….
Vyvěšeno: 11.12.2018
Sejmuto:

